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Jóváhagyta: a Magyar Repülő Szövetség Siklórepülő szakági ülése … napján.
Elfogadta: a Magyar Repülő Szövetség Elnöksége

Igazolom, hogy jelen Siklórepülő Sport szakági Bizottság Működési Szabályzat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Magyar Repülő Szövetség Elnöksége által …. napján
elfogadott hatályos tartalmának és a Magyar Repülő Szövetség …. napján érvényes
alapszabályának.
………………………………
MRSZ főtitkár

I. A szervezet jogállása
(1) A Magyar Repülő Szövetség (továbbiakban: MRSZ) Siklórepülő Szakága a siklórepülő
sportot
űző sportolók összessége (továbbiakban: Szakág), a Siklórepülő Sport szakági
Bizottság
(továbbiakban: Szakbizottság) az MRSZ 2014.07.19–i Alapszabályának
(továbbiakban: Alapszabály) III. fejezet (1.1) bekezdés d) pontja alapján létrehozott, annak
di) pontjában nevesített bizottság.
(2) Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) az MRSZ Elnöksége az
Alapszabály III. fejezet (4.3) bekezdése alapján hagyja jóvá és a jóváhagyástól hatályos új
szabályzat jóváhagyásáig vagy a felhatalmazás megszűnéséig érvényes.
(3) A Szakbizottság hatásköre az ebben az SZMSZ-ben rögzített területekre terjed ki az MRSZ
alapszabályával összhangban, a Bizottság hatáskörét és képviseleti jogait a MRSZ
elnökségének jóváhagyásával gyakorolja az MRSZ alapszabálya alapján.
(4) A Siklórepülő Szakág tömöríti és a Szakbizottság tisztségviselői útján képviseli az MRSZ
azon sportolóit, akik az Alapszabály III. fejezet (1.1) bekezdés d) pontja alapján Siklórepülő
sportolók.

II. A Szakbizottság célja, tevékenysége
(1) A MRSZ Siklórepülő sporttevékenységének szervezése az FAI Hang Gliding and Paragliding
Commision (CIVL) hatáskörébe tartozó tevékenységekre kiterjedve:
a) Siklóernyőzés (Paragliding)
b) Sárkányrepülés (Hang Gliding)
c) Siklóernyős és Sárkányrepülő Akrórepülés (Aerobatics)
d) Siklóernyős célraszállás (Paragliding Accuracy)
(2) A Siklórepülő sportok népszerűsítése.
(3) A Siklórepülő sportágak és az azokban nyilvántartott sportolók összefogása.
(4) A Siklórepülő sport szabályozási, irányítási és szervezési feladatainak színvonalas ellátása.
(5) A Siklórepülő sport képviselete az Alapszabály szerint.
(6) A Siklórepülő sportolók és utánpótlás felkészítése a versenyzésre.
(7) A Siklórepülő verseny- és tömegsport támogatása, támogatási források felkutatása,
hatékony hasznosítása.

(8) Az Alapszabály VII. fejezet (1.9) bekezdés szerinti szakági támogatás és más forrásból
érkező célzott támogatások kezelése, felhasználása és elosztása.

III. A Szakág sportolói, tagjai
(1) A Siklórepülő Szakág tagjai az MRSZ azon sportolói, akik az Alapszabály III. fejezet (1.1)
bekezdés d) pontja alapján Siklórepülő sportolók.
(2) A Szakág minden tagját azonos jogok illetik meg.
(3) A tag jogosult:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

tanácskozási joggal részt venni a Szakbizottság valamennyi ülésén, ahol kérdést,
javaslatot tehet, ideértve a napirendi pont javaslatot is;
részt
venni
a
Szakbizottság
által
szervezett
valamennyi rendezvényen,
sporteseményen, amennyiben az nem meghívásos, vagy zártkörű rendezvény;
választható a Szakbizottság szerveibe, albizottságaiba, lehet a Szakbizottság
tisztségviselője;
javaslatot tehet bármely tisztségviselő személyére;
képviselheti magát személyesen, klubjának törvényes képviselője útján, vagy írásban
megbízást adhat más személynek képviseletére a Szakág ülésein, amin szavazati és
hozzászólási joggal részt vehet;
az MRSZ siklórepülő szakág bármely tagja vagy képviselői észrevételt tehetnek a
Szakági ülés és a Szakbizottság ülésének jegyzőkönyvéről.

(4) A tag köteles eleget tenni:
a)
b)
c)

az Alapszabály–nak;
a jóváhagyott SZMSZ–nek;
a Szakbizottság jóváhagyott és közzétett szabályzatainak;

(5) A tagság megszűnik, ha az (1) bekezdésnek a sportoló nem felel meg.
(6) A tagság megszüntetéséről, kizárásról, fegyelmi eljárásról az Alapszabály rendelkezik.

IV. A Szakág döntéshozó és végrehajtó szervezetei
(1) A Szakág szervezetei:
a)
b)
c)

Szakági ülés;
Siklórepülő Sport szakági Szakbizottság;
Munkacsoportok, Megbízottak.

(2) A szakági ülés

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

A Szakág legfőbb döntéshozó testülete a Szakági ülés;
Évente legalább egyszer össze kell hívni;
Az évi Szakági ülést a sportév lezárása után, az új év megkezdése előtt meg kell
tartani.
A szakági ülést a Szakbizottság vagy az MRSZ elnöksége hívhatja össze
A szakági ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50%-át a
jelen lévők képviselik. Ha nem, megismételt ülést kell tartani.
Rendkívüli szakági ülést kell összehívni, ha azt a szavazásra jogosultak legalább, két
külön klubhoz tartozó, 5%-a javasolja. A rendkívüli szakági ülésen az összehívási
javaslatban szereplő napirendi pontokat kell napirendre tűzni.
A Szakági ülést – igazolható módon – írásban, a meghirdetett időpont előtt legalább 30
nappal kell összehívni. Ezzel egy időben a meghívót el kell küldeni a tag által a
nyilvántartásban megadott e-mail címére, a szakághoz tartozó sportolóval rendelkező
tagszervezetek részére, és az MRSZ honlapján történő közzétetelre. A meghívónak
tartalmaznia kell:
i. a pontos helyszínt, a dátumot és a kezdés időpontját;
ii. a napirendi pontokat;
iii. az ülés nyilvánosságára való felhívást;
iv. a határozatképesség és a határozathozatal módját;
v. hogy a Szakági ülés határozatképtelensége esetén 15 napon belül megismételt
Szakági Gyűlést kell tartani, azonos napirendi pontokkal, illetőleg figyelmeztetni
kell a tagot, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Szakági ülés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

h)

A Szakági ülés rendje:
i. Az ülés levezető elnöke a Szakbizottság vezetője vagy ha Ő nincs jelen a
megválasztott levezető elnök.
ii. A Működési szabályzat elfogadásához és módosításához vagy visszahívás
elfogadásához a jelen lévők 2/3-os többségi szavazata szükséges.
iii. Az ülés döntéseit, ha az SZMSZ máshogy nem rendelkezik, a jelenlévők
egyszerű többségével hozza.

i)

Az ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
i. a Szakbizottság által, vagy támogatásával végzett tevékenységekről készült
éves beszámoló megvitatása, elfogadása;
ii. szakbizottsági tagok választása, legfeljebb négy éves időtartamra, de maximum
a már tisztségben lévő szakbizottsági tagok mandátumának lejáratáig szóló
időtartamra;
iii. a Szakbizottság éves beszámolójának elfogadása. Ha a Szakági Gyülés a
beszámolót nem fogadja el, 60 napon belül új szakági ülést kell összehívni és
pótszavazást tartani a napirendben.;
iv. a következő évi szakági költségvetés elfogadása;
v. költségvetési célelőirányzatok elfogadása;
vi. kizárólagosan joga, az MRSZ elnökségének jóváhagyásra benyújtandó, Szakági
SZMSZ elfogadása és módosítása;
vii. az Alapszabály által hatáskörébe tartozó határozatok meghozatala.

(3) Siklórepülő Sport szakági Bizottság
a)
b)

A Szakbizottság a Szakág ügyintéző, operatív és koordináló testülete.
A Szakbizottság választása:
i. A Szakbizottság 5 fő, akiket a Szakági ülés választ meg.
ii. A Szakbizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki üzletileg, vagy egyéb
okból összeférhetetlen a tisztség betöltése során.
iii. A szakbizottsági tagokat listán választják. Tag lesz, aki a betöltendő helyek
száma szerinti sorrendben, a legtöbb szavazatot kapja, de legalább a Szakági
ülés szótöbbsége támogatja. Ha nem sikerül a helyeket betölteni, a szavazást
egyszer meg lehet ismételni a mandátumot szerzett jelöltek nélkül, ahol a
legtöbb szavazatot kapott jelöltek kapnak mandátumot.
iv. A Szakbizottság tagjait a Szakági ülés visszahívhatja.
v. A Szakbizottság tagjai tisztségüket az őket megválasztó szakági ülés
befejezésétől töltik be.
vi. A
Szakbizottsági
tag
lemondása, összeférhetetlensége vagy tartós
akadályoztatása esetén, új tag választására a Szakági ülés jogosult, amit 30
napon belül össze kell hívni.
vii. A Szakbizottság megbízása megszűnik, ha lejár a tagok mandátum ideje vagy a
Szakági ülés a Szakbizottság éves beszámolóját a pótszavazáson sem fogadja
el.

c)

A Szakbizottság vezetője a Szakbizottság vezető:
i. A szakbizottság vezetőjét a szakbizottsági tagok maguk közül választják a
Szakbizottsági tagok 2/3 -os szótöbbségével.
ii. A szakbizottság vezetője koordinálja a szakbizottság munkáját.
iii. Vezeti a Szakbizottság üléseit.
iv. Személyesen vagy a Szakbizottság által jóváhagyott megbízott személy útján
képviseli a Szakbizottságot az Alapszabály szerint.

d)

A Szakbizottság ülései:
i. A külön nem említett kérdések eldöntéséhez a Szakbizottsági tagok egyszerű
többsége elegendő.
ii. A szakbizottságot legalább három havonként, a szakbizottság vezetőjének,
illetve a bizottsági tagok többségének kérésére össze kell hívni.
iii. Az ülést a szakbizottság vezetője hívja össze a napirend meghirdetésével,
nyilvánosan, az ülés előtt legalább 7 nappal.
iv. A Szakbizottság határozatképességéhez legalább 3 szakbizottsági tag jelenléte
szükséges.
v. Ha az ülésen a szakbizottság vezetője nem vesz részt, a tagok maguk közül
választanak levezető elnököt.
vi. Az ülés történhet elektronikus úton, ez esetben is jegyzőkönyvet kell vezetni.
vii. A teljes jegyzőkönyvet helyettesítheti hangfelvétel, ami a jegyzőkönyvvel
együtt nyilvános, de a határozatokról és szavazásokról mindenképpen írásbeli
jegyzőkönyvet kell készíteni.
viii. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, azt az MRSZ honlapján közzé
kell tenni.
ix. A Szakbizottság döntésével szemben fellebbezni a MRSZ elnökségénél lehet.

e)

A Szakbizottság kizárólagos hatáskörébe és feladatai közé tartozik:
i. Verseny szabályzat előkészítése, aktualizálása, elfogadásra előterjesztése;
ii. Hazai és Nemzetközi verseny naptár elkészítése, frissítése, elfogadásra
előterjesztése;
iii. Nemzeti Bajnokság kijelölése és kiírása;
iv. Magyarországon rendezett FAI nemzetközi verseny kiírásának elfogadása;
v. Versenyek eredményének, rekordoknak, teljesítmény jelvényeknek a
hitelesítése;
vi. Versenyhez kapcsolódó kiegészítő szabályok kialakítása;
vii. Nem FAI versenyekkel történő együttműködés szabályozása;
viii. Javaslat a FAI illetékes bizottságaiba delegált személyekre;
ix. Szakági Világ- és Európa bajnokságok felkészülési programjának előterjesztése;
x. A Szövetségi kapitányok kiválasztása;
xi. Az MRSZ részére CIVL Class1 nemzetközi versenyek és nevezések előrejelzése;
xii. A Válogatott utazó keret tagjainak jóváhagyása és nevezésre továbbítása;
xiii. A Rekordok értékelésének a teljesítményjelvények és FAI dokumentumok
kiadásának szabályozása;
xiv. A Szakág fejlesztési programjának előterjesztése;
xv. A Szakági programok elfogadása;
xvi. A célelőirányzatok felosztása.

f)

A Szakbizottság intézi a szakág operatív gazdasági ügyeit:
i. Az elfogadott költségvetés szerint engedélyez kifizetéseket;
ii. Felügyeli a célelőirányzatok folyósítását.

g)

A Szakbizottság köteles beszámolni a Szakági gyűlésnek a gyűlések között végzett
tevékenységéről;
Munkájáról rendszeresen érdemi tájékoztatást ad a Szakág sportolói felé.

h)

(4) Munkacsoportok, megbízottak
a)

b)

A Szakági ülés vagy a Szakbizottság megbízást adhat olyan ideiglenes és/vagy állandó
csoportoknak, teameknek, személyeknek, meghatározott célból, jogkörrel és
időtartamra.
A csoportok, személyek megbízása és tevékenysége nem lehet ellentétes az
Alapszabállyal.

V. A Szakág és Szakbizottság gazdálkodása
(1) A Szakbizottság és Szakág az SZMSZ-ben meghatározott rend szerint az II. fejezet (8)
bekezdésében rögzített szakági támogatások felett rendelkezik.
(2) Más díjat kötelezően nem szedhet, ahhoz a versenyzői engedélyek kiadását nem kötheti.
További támogatást kérhet egyes szolgáltatásokért.

(3) A Szakág szolgáltatásait a meghatározott támogatás ellenében nem csak tagjai, sportolói
részére nyújthatja.

(4) Bevételeit kizárólag sport célra és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó operatív költségekre
fordíthatja.
(5) Kötelezettséget csak a rendelkezésre álló eszközök terhére vállalhat. A nem rendelkezésre
álló tervezett eszközökre, előzetesen kötelező felosztást, célelőirányzatot vagy felhasználást
határozhat meg.

VI. Záró rendelkezések
(1) A Szakág sportolói vitás kérdéseik rendezése során, elsősorban a megállapodásra
törekednek.
(2) A sportolók elfogadják és tiszteletben tartják, hogy bármely más, a versenyzéshez nem
kapcsolódó viták és nézeteltérések rendezésének nem fóruma ez a szervezet.
(3) Ez a működési szabályzat, alkotói szándéka szerint, közös sportunk építését szolgálja,
ezért legjobb tudása szerint bárki élhet javaslatokkal módosítására ennek a célnak az
érdekében.
(4) A szakág jogutód nélküli megszűnése esetén a rendelkezésre álló eszközöket a szakág
sportolóinak létszám arányában az MRSZ érintett tagszervezetei között fel kell osztani.

